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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono aktualn¹ i przysz³¹ sytuacjê w handlu gazem ziemnym
w ró¿nych regionach œwiata. Autorzy wskazuj¹ na ró¿nice pomiêdzy producentami i kon-
sumentami gazu, które s¹ zwi¹zane z infrastruktur¹ systemów gazowniczych. Przedstawiaj¹
oni tak¿e prognozy w zakresie zarówno dostaw jak i przysz³ego wydobycia, w rozbiciu na
regiony, w okresie do roku 2030.
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Wprowadzenie

W energetyce œwiatowej zauwa¿a siê stopniowy, ale wyraŸny trend wzrostowy w za-
kresie udzia³u gazu ziemnego w rynku energetycznym. I tu mo¿na sformu³owaæ kilka pytañ:
� czy wzrost zapotrzebowania na gaz pozostaje w korelacji z jego dostawami zarówno na

poziomie regionalnym jak i globalnym,
� na ile wzrost cen gazu powoduje zmniejszenie jego konsumpcji na rynkach poszcze-

gólnych pañstw,
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� czy potencja³ wydobywczy eksporterów gazu ziemnego roœnie szybciej od zapotrze-
bowania,

� na ile zmieniaj¹cy siê rynek gazu ziemnego wp³ywa na zró¿nicowanie charakteru jego
dostaw (LNG, CNG, gaz dostarczany wyd³u¿aj¹cymi siê coraz bardziej gazoci¹gami
drog¹ l¹dow¹ czy morsk¹).
OdpowiedŸ na te pytania staje siê istotna zarówno dla producentów jak i konsumentów

gazu ziemnego i oczywiœcie rz¹dów poszczególnych krajów oraz firm potê¿nego przemys³u
gazowniczego.

Bazuj¹c na statystykach IEA czy Cedigaz mo¿na stwierdziæ [1], ¿e udokumentowane
zasoby gazu ziemnego wzros³y do 38 bln m3, czyli pomiêdzy 1990 a 2004 rokiem o 27%. W tym
okresie nast¹pi³ wzrost produkcji o 36% natomiast wystarczalnoœæ zasobów zmniejszy³a siê
z 69 do 64 lat.

W tabeli 1 [1] przedstawiono zmiany œredniego przyrost udokumentowanych zasobów
w poszczególnych regionach Œwiata. Wielkoœæ wzrostu zasobów gazu ziemnego zwiêkszy³a
siê œrednio od 1% w roku 1990 do 2,4% w roku 2004. Jednak ten przyrost nast¹pi³ g³ównie
dziêki dwóm regionom: Œrodkowego Wschodu i Afryki. Na Œrodkowym Wschodzie udoku-
mentowane zasoby wzros³y o 6,4 bln m3 w okresie od 1990 do 1997 roku, a nastêpnie
o dodatkowe 23,8 bln m3 pomiêdzy 1997 a 2004 rokiem. To spowodowa³o, ¿e w anali-
zowanym okresie nast¹pi³ na Œrodkowym Wschodzie przyrost udokumentowanych zaso-
bów o oko³o 80%. W krajach OECD nast¹pi³ spadek zasobów nie tylko relatywnie, ale tak¿e
w skali bezwzglêdnej. W Ameryce Pó³nocnej zanotowano równie¿ spadek o oko³o 1,7—1,8%.
Ten obraz nale¿y uzupe³niæ (tabeli 2 [1]) o jeszcze nie odkryte zasoby gazu ziemnego. USGS
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TABELA 1. Zmiany w udokumentowanych zasobach w latach 1990—2004

TABLE 1. Proven gas reserves development 1990—2004

Wyszczególnienie
Zasoby udokumentowane [mld m3] Udzia³ w œwiecie [%] Œredni roczny

wzrost 1997—2004
[%]1990 1997 2004 1990 2004

Ameryka Pó³nocna 9 378 8 341 7 359 6,6 4,1 –1,8

OECD Europa 6 004 7 220 6 238 4,2 3,5 –2,1

OECD Pacyfik 2 461 2 280 2 650 1,7 1,5 –3,4

Inne Europa 617 480 366 0,4 0,2 –3,8

FSU 55 000 56 160 57 421 38,7 31,9 0,3

Œrodkowy Wschód 43 056 49 485 73 330 30,3 40,7 5,8

Afryka 9 771 10 248 14 126 6,9 7,8 4,7

Azja 10 023 10 961 11 644 7,1 6,5 0,9

Ameryka £aciñska 5 694 6 288 6 908 4,0 3,8 1,4

Œwiat 142 004 152 563 180 042 100,0 100,0 2,4

�ród³o: IEA



(United States Geological Survey — S³u¿ba Geologiczna Stanów Zjednoczonych) oceniaj¹
je na 170 tcm z czego 43% umieszczaj¹ na obszarach FSU (Former Soviet Union — kraje
by³ego ZSRR), a 17% na terenie Œrodkowego Wschodu. Pomimo, ¿e na Œrodkowym
Wschodzie mamy najwiêcej niewykorzystanych, na dzieñ dzisiejszy, zasobów gazu ziem-
nego to USGS twierdzi, ¿e najwiêksze potencjalne zasoby w tym zakresie tkwi¹ na terenie
Rosji. Równoczeœnie USGS przewiduje, ¿e w Ameryce Pó³nocnej nale¿y liczyæ na 14% nie
odkrytych œwiatowych zasobów gazu ziemnego.

TABELA 2. Wielkoœci nieodkrytych zasobów gazu ziemnego

TABLE 2. Anticipated undiscovered gas reserves by region

Wyszczególnienie
Nieodkryte zasoby gazu [mld m3]

95% moda 5% œrednio

Ameryka Pó³nocna 12 909 20 255 40 431 24 263

Europa Zachodnia 3 555 5 830 13 093 7 380

Kraje Œródziemnomorskie 142 283 1 133 510

FSU 32 295 54 504 133 229 71 983

Œrodkowy Wschód 15 501 24 150 47 402 28 717

Afryka 5 292 8 890 21 422 11 654

Azja/Oceania 7 790 12 686 27 918 15 901

Ameryka Po³udniowa 3 504 6 028 15 739 8 244

Œwiat 80 989 132 626 300 368 168 652

�ród³o: USGS

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na podzia³ udokumentowanych zasobów pomiêdzy po-
szczególne firmy. Uwa¿a siê , ¿e na dzieñ dzisiejszy 10 œwiatowych firm posiada w swojej
dyspozycji 60% œwiatowych zasobów gazu ziemnego a 30 firm 80% (rys. 1). Zgodnie
z przewidywaniami na czele listy znajduje siê Gazprom, w dyspozycji którego pozostaje 35
bln m3 zasobów, z których 57% uwa¿ane jest jako handlowe. Na kolejnych miejscach
znajduj¹ siê Quatar Petroleum oraz National Iranian Oil Company odpowiednio z 23,8 i 21,3
bln m3 chocia¿ nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e posiadaj¹ one relatywnie znacznie mniejsze, w sto-
sunku do Gazpromu, zasoby handlowe. Ogromne firmy jak ExxonMobil, Shell i BP znajduj¹
siê dopiero na czwartym, szóstym i siódmym miejscu, natomiast pierwsz¹ dziesi¹tkê za-
mykaj¹ tak powa¿ne firmy jak: Saudi Arabia, Iraqui Oil Minstry, algierski Sonatrach czy
nigeryjska NNPC.

Opieraj¹c siê na miarodajnych danych BP nale¿y stwierdziæ, ¿e wydobycie gazu ziemnego
wzros³a od oko³o 1210 mld m3 w 1974 roku do oko³o 2700—2800 bld m3 w roku 2004 co
wskazuje na œredni roczny przyrost œrednio o 2,7—2,8% [1]. To nieco zniekszta³ca rzeczy-
wisty obraz wzrostu produkcji w poszczególnych przedzia³ach czasowych i tak w latach
1974—1984 by³o to 3%, w latach 1984—1994 — 2,6% a w latach 1994—2004 — 2,5%.
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Istniej¹ tak¿e wyraŸne ró¿nice w tym zakresie pomiêdzy poszczególnymi regionami. I tak
w Afryce, Azji z Oceani¹ i na Œrodkowym Wschodzie wydobycie gazu wzrasta³a od-
powiednio o 9,5% rocznie, 8% rocznie i 7,5% rocznie w okresie od 1974 do 2004 roku.
W przeciwieñstwie do tego w Ameryce Pó³nocnej ten wzrost kszta³towa³ siê na poziomie
tylko 0,4% rocznie (rys. 2 [1]).

W 2000 roku konsumpcja gazu ziemnego osi¹gnê³a 2,442 mld m3/rok, a jego udzia³ na
rynku energii kszta³towa³ siê na poziomie 23,2%. Wed³ug podstawowego (œredniego)
scenariusza nast¹pi do roku 2030 podwojenie w/w konsumpcji, która osi¹gnie 4,831 mld
m3/rok przy za³o¿eniu œredniego rocznego wzrostu zu¿ycia gazu na poziomie 2,3%. Prze-
widuje siê, ¿e udzia³ gazu ziemnego w rynku energii wzroœnie do 26,5%. I w tym miejscu
trzeba stwierdziæ, ¿e oczekiwania jeszcze kilka lat temu by³y znacznie wy¿sze ze wzglêdu na
przewidywany wzrost zu¿ycia gazu do produkcji energii elektrycznej. Zak³adano w zwi¹zku
z tym, ¿e w roku 2000 udzia³ gazu w rynku energii wyniesie 30%, przewidywany przyrost
zu¿ycia gazu 3,1%, a udzia³ w 2030 roku wyniesie 39%. Niestety te prognozy siê nie
sprawdzi³y ze wzglêdu na zbyt wolne wprowadzanie gazu ziemnego do produkcji energii
elektrycznej i znaczny wzrost cen gazu. Pomimo to przewiduje siê, ¿e w okresie 2000 do
2010 nast¹pi wyraŸny wzrost zu¿ycia gazu do produkcji energii elektrycznej do poziomu
330 mld m3/rok. Spowoduje to wzrost zu¿ycia gazu na rynku w tym okresie do oko³o 39%,
po czym wzrost ten ulegnie zahamowaniu oraz spadkowi. W tabeli 3 [1] zamieszczono
prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny wed³ug Departamentu Energii Stanów Zjed-
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Rys. 1. 30 wiod¹cych firm gazowniczych i posiadane przez nich zasoby gazu ziemnego [1]

Fig. 1. World’s leading oil and gas reserves by their reserves



noczonych (DOE), IAE oraz IGU (International Gas Union — Unii Gazowniczej). Pomimo
ró¿nych metod szacowania prognoz mo¿na uznaæ, ¿e prognozy zamieszczone w tabeli 3 s¹
do siebie zbli¿one.

TABELA 3. Prognozy zu¿ycia gazu ziemnego wg IAE, DOE i IGU

TABLE 3. Comparison among projections released by IEA, DOE and IGU

mld m3/rok 2003 = 2,7 2010 2020 2025 2030

IEA–WEO œredni

IEA 2002 3,4 4,3 – 5,0

IEA 2004 3,2 4,1 – 4,9

IEA 2005 3,2 4,1 – 4,8

DOE–IEO œredni

DOE 2002 3,4 4,5 – –

DOE 2004 3,0 3,8 4,3 –

DOE 2005 3,2 4,0 4,4 –

IGU œredni

IGU 1997 3,2 3,6 – 4,1

IGU 2000 3,2 3,9 – 4,7

IGU 2003 3,3 4,0 – 4,8

IGU 2003 wysoki-niski
IGU 2003 niski 3,0 3,6 – 4,1

IGU 2003 wysoki 3,5 4,5 – 5,7

Na rysunku 3 [1] przedstawiono zmiany prognozowanego zapotrzebowania na gaz
wed³ug IGU. Z rysunku 3 widaæ, ¿e linia bazowa wyznaczona w roku 2003 przez IGU
pokrywa siê z prognozami bazowymi DOE – IEO i IEA – WEO.

W tabeli 4 [1] zamieszczono prognozy zapotrzebowania na gaz w poszczególnych
regionach œwiata. Na jej podstawie mo¿na stwierdziæ co nastêpuje:
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Rys. 2. Zmiany wielkoœci wydobycia gazu ziemnego w latach 1974—2004

Fig. 2. World natural gas production 1974—2004



� zapotrzebowanie w Afryce stanowi 2,6% zapotrzebowania œwiatowego. W okresie od
2000 do 2030 roku wzroœnie do poziomu 3,1% osi¹gaj¹c wielkoœæ 155 mld m3;

� zapotrzebowanie na Œrodkowym Wschodzie stanowi 7,96% zapotrzebowania œwiato-
wego. W okresie ostatnich piêciu lat wzros³o ono o 5% rocznie. T¹ tendencjê, chocia¿ na
nieco ni¿szym poziomie, przewiduje siê na kolejne lata co pozwoli na osi¹gniêcie
zapotrzebowania w 2030 roku na poziomie 520 mld m3. Odpowiada to wzrostowi
zapotrzebowania o 3,4% na rok;

� w Azji Wschodniej przewiduje siê przyrost roczny zapotrzebowania na gaz na poziomie
3,7% do wysokoœci 383 mld m3 w roku 2030. Ogromn¹ rolê na tym rynku odgrywa gaz
skroplony (LNG);

� konsumpcja gazu w Azji Po³udniowej wzrasta³a w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku w tempie 6,2%/rok. Pomimo wielu przeszkód zwi¹zanym z brakiem odpowiednio
rozwiniêtej sieci gazowej zapotrzebowanie na gaz nadal roœnie œrednio o 5,4% rocznie
i przewiduje siê, ¿e jego zapotrzebowanie w roku 2030 osi¹gnie wartoœæ 247 mld m3;

� Azja Po³udniowo Wschodnia i Oceania reprezentowa³y 4,3% zapotrzebowania œwiatowe-
go w odniesieniu do roku 2000. Pomimo pewnego kryzysu jaki mia³ miejsce w tym
regionie przewiduje siê, ¿e zapotrzebowanie na gaz wzroœnie do 267 mld m3 w roku
2030, co daje œredni przyrost zapotrzebowania na poziomie 3,1% w okresie 2000—2030;

� udzia³ Europy Wschodniej i Pó³nocnej Azji wynosi³ w roku 2000 — 22,5%. W skutek
perturbacji ekonomicznych w Rosji poci¹gaj¹cych za sob¹ wyraŸny spadek przyrostu
zapotrzebowania na gaz co spowodowa³o, ¿e osi¹gnie ono w roku 2030 746 mld m3, co
daje œredni wzrost zapotrzebowania na poziomie 1% rocznie w okresie 2000—2030;

� Europa Zachodnia i Œrodkowa wnosi³a 18,7% udzia³u w zapotrzebowaniu na gaz w 2000 roku.
Rozwój ekonomiczny tego regionu pozwala przewidywaæ przyrost roczny w zapotrze-
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Rys. 3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

Fig. 3. Gas demand forecast



bowaniu na gaz na poziomie 2,2% w okresie 2000—2030 roku. Potencjalne zapotrze-
bowanie powinno osi¹gn¹æ wartoœæ 778 mld m3 w roku 2030. Spowoduje to wzrost
udzia³u gazu na rynku energetycznym w tym regionie z 22% obecnie do 30% w 2030
roku. Do tego oszacowania nale¿y podejœæ ostro¿nie z powodu rosn¹cych cen gazu
i wyd³u¿aj¹cych siê dróg transportu;

� Ameryka Pó³nocna to ci¹gle najwiêkszy rynek regionalny œwiata, który w roku 2000
stanowi³ oko³o 33% w zapotrzebowaniu na gaz ziemny. Jego wielkoœæ w roku 2030
ocenia siê na poziomie 1420 mld m3 co nadal bêdzie go utrzymywaæ na podobnym
poziomie jak w roku 2000, jego œrednioroczny przyrost wyniesie oko³o 1,9%;

� zapotrzebowanie Afryki reprezentuje prawie 4% zapotrzebowania œwiatowego. Przewi-
duje siê, ¿e osi¹gnie ono 315 mld m3 w roku 2030, a jego œredni przyrost ocenia siê na
poziomie 4,1%.

TABELA 4. Prognoza zapotrzebowania na gaz w ro¿nych regionach œwiata [mld m3]

TABLE 4. World natural gas demand development by region

Wyszczególnienie 2000 2010 2030
Wspó³czynnik wzrostu [%]

2000/2010 2010/2030

Afryka 63 95 155 4,3 2,5

Œrodkowy Wschód 193 290 520 4,2 3,0

Azja Wschodnia 128 222 383 5,7 2,8

Azja Po³udniowa 50 105 247 7,7 4,4

Azja Po³udniowo-Wschodnia i Oceania 106 199 267 6,5 1,5

Europa Wschodnia i Azja Pó³nocna 547 604 746 1,0 1,1

Europa Zachodnia i Centralna 457 622 778 3,1 1,1

Ameryka Pó³nocna 803 980 1 420 2,0 1,9

Ameryka Po³udniowa 95 165 315 5,7 3,3

Œwiat 2 442 3 282 4 831 3,0 2,0

Omawiaj¹c prognozy zapotrzebowania na gaz nie mo¿na pomin¹æ przewidywañ w za-
kresie mo¿liwoœci dostarczania gazu przez eksporterów. W tabeli 5 zestawiono prognozy
IGU w tym zakresie. Uwzglêdniono przy ich opracowywaniu wielkoœæ udokumentowanych
i oczekiwanych odkryæ z³ó¿ wêglowodorów, przewidywanego wzrostu ekonomicznego,
kszta³towanie siê cen gazu i ropy naftowej, sytuacji politycznej na Œwiecie, postêpu w roz-
woju technologii itp. W IGU opracowano równie¿ prognozy w rozbiciu na poszczególne
regiony (tabeli 6 [1]).

To co napisano powy¿ej wskazuje z jednej strony na fakt, ¿e wzrost zapotrzebowania na
gaz bêdzie implikowa³ dalszy rozwój jego handlu. Miêdzynarodowa Unia Gazownicza
(IGU) rozró¿nia dwa poziomy handlu gazem: interregionalny i miêdzynarodowy [2]. W han-
dlu interregionalnym partycypuje 12% gazu zu¿ywanego na globie ziemskim. G³ówne
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strumienie handlu gazem pokazano na rysunkach 4 i 5 [3]. Najwiêksze natê¿enie przesy³u
gazu ma miejsce pomiêdzy piêcioma regionami, spoœród których gaz eksportuj¹: Wsch.
Europa (Rosja) i P³n. Azja (43%), P³d.-Wsch. Azja i Oceania (25%) oraz Afryka (22%),
natomiast gaz importuj¹: Zach. i Œrodkowa Europa (65%) oraz Wsch. Azja (32%). Udzia³
gazu w postaci ciek³ej (LNG) w ci¹gu roku stanowi oko³o 46%, natomiast objêtoœæ gazu
przesy³anego gazoci¹gami magistralnymi wynosi oko³o 54%.

G³ównymi importerami LNG s¹: Wsch. Azja (71%) oraz Zach. i Œrodkowa Europa
(24%). Gazoci¹gi magistralne ³¹cz¹ region Europy, oraz Bliskiego i Œrodkowego Wschodu
z Wschodni¹ Europ¹ i P³n. Azj¹ (79% przesy³anego gazu) oraz z Afryk¹ (21%) z tendencjami
wzrostu strumieni. Miêdzynarodowy handel gazem (obejmuj¹cy handel zarówno miêdzy
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TABELA 5. Potencjalne, globalne wielkoœci w zakresie mo¿liwoœci dostarczania gazu ziemnego
[bln m3]

TABLE 5. Potential global gas supply, 2000—2030

Wyszczególnienie
Aktualny Potencjalny Œrednioroczny

wzrost 2000—30
[%]2000 2005 2010 2020 2030

Œredni 2,528 2,893 3,284 3,789 4,145 1,7

Wysoki 2,528 3,032 3,612 4,456 5,123 2,4

Niski 2,528 2,780 3,038 3,376 3,531 1,1

TABELA 6. Prognozy w zakresie mo¿liwoœci dostarczania gazu ziemnego dla poszczególnych
regionów [mld m3]

TABLE 6. Regional gas supply potential, 2000—2030, base case

Wyszczególnienie
Aktualny Potencjalny Œrednioroczny

wzrost 2000—30
[%]2000 2005 2010 2020 2030

Afryka 133 170 225 262 294 2,7

Œrodkowy Wschód 210 299 428 526 605 3,6

Azja Wschodnia 33 67 83 128 163 5,5

Azja Po³udniowa 57 73 82 93 120 2,5

Azja Po³udniowo-Wschodnia i Oceania 185 241 288 365 421 2,8

Europa Wschodnia i Azja Pó³nocna 724 748 794 875 895 0,7

Europa Zachodnia i Centralna 283 295 270 225 160 –1,9

Ameryka Pó³nocna 803 866 934 1 060 1 152 1,2

Ameryka Po³udniowa 100 134 180 255 335 4,1

Œwiat 2 528 2 893 3 284 3 789 4 145 1,7



regionami, jak i wewn¹trz regionów) osi¹gn¹³ wielkoœæ 631 mld m3/rok gazu, w tym 133
mld m3 LNG (21%) oraz 498 mld m3 (79%) gazu przesy³anego gazoci¹gami.

Zarysowuje siê wzrost znaczenia handlu gazem LNG. Przyczyny s¹ nastêpuj¹ce:
� ³atwoœæ stosowania transportu LNG przy ró¿nych usytuowaniach z³ó¿ gazu i odbiorców,

czêsto odleg³ych od siebie i odosobnionych,
� permanentne obni¿anie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poszczególnych

ogniw „³añcucha LNG”,
� elastyczne dostosowywanie siê handlu LNG do wymogów i warunków rynkowych, np.

dostawy klasy „spot”.
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Rys. 4. Interregionalny handel gazem w 2000 r.

Fig. 4. Interregional gas trade in 2000

Rys. 5. Miêdzynarodowy handel gazem w 2002 r.

Fig. 5. International gas trade in 2002



Prognozy co do wzrostu dynamiki handlu gazem oraz perspektyw technologii LNG
(Liquified Natural Gas) pokazano na rysunkach 6, 7, 8 i 9 [4, 5].

W odniesieniu do handlu gazem i rynków gazowych mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski:
� przemys³ gazowy w najbli¿szym 30-leciu bêdzie co prawda zmierza³ w kierunku inte-

gracji, ale ze wzglêdu na wysokie koszty przesy³u gazu, zw³aszcza pomiêdzy regionami,
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Rys. 6. Dynamika handlu gazem w œwiecie [mld m3]

Fig. 6. The growing international gas trade

Rys. 7. Dynamika importu LNG w œwiecie [mld m3]
�ród³o: Cedigaz

Fig. 7. The growth of world LNG import



nie bêdzie przemys³em globalnym. Handel intrregionalny gazem bêdzie bardziej korzy-
stny;

� konotacje zwi¹zane z gazem jako noœnikiem energii, to: czystoœæ spalin i redukcja iloœci
dwutlenku wêgla, wysoka sprawnoœæ energetyczna, ³atwe wkomponowanie instalacji
gazowych w œrodowisko, ³atwoœæ przesy³u i transportu gazu, kadra o wysokich kwa-
lifikacjach;

� rozwiniête i stabilne systemy gazownicze zapewniaj¹ d³ugookresowe, bezpieczne u¿yt-
kowanie, stanowi¹ o wysokim komforcie odbiorców;
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Rys. 8. Budowa tankowców LNG w œwiecie w iloœci zbudowanych tankowców
�ród³o: PA Consulting Group

Fig. 8. LNG tanker construction by ocean basin

Rys. 9. Liczba tankowców LNG w œwiecie
�ród³o: Lloyd’s Register — Fairplay, Clarksons

Fig. 9. LNG fleet capacity growth



� w okresie 2001—2030 nak³ady na utrzymanie i rozwój przemys³u gazowniczego sza-
cowane s¹ liczbami z przedzia³u 2000 do 2900 mld USD. Pozyskanie tych funduszy
mo¿e byæ trudne, sukces handlowy nie jest pewny. Przedsiêwziêcia i projekty przemys³u
gazowniczego w du¿ej mierze, zale¿¹ od zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych
i politycznych, zw³aszcza w d³ugim okresie czasu;

� na rynkach gazowniczych pojawia siê wiele firm i przedsiêbiorstw. Proces korelacji ich
funkcjonowania mo¿e, w pewnych sytuacjach, powodowaæ destabilizacjê rynku. Wów-
czas niezbêdnym jest u¿ycie aparatu kontrolno-regulacyjnego, równie¿ stosowanie roz-
wi¹zañ o charakterze politycznym;

� w Europie wa¿n¹, nawet dominuj¹c¹ rolê, odgrywaæ bêdzie import interregionalny
(Wsch. Europa i P³n. Azja, Bliski Wschód, Afryka), st¹d du¿e nak³ady finansowe na
renowacjê i rozwój infrastruktury transportowej. Procesy decentralizacji rynku, jego
stabilnoœæ i przejrzystoœæ, adekwatne, liberalne przepisy (Dyrektywa Europejska), po-
winny przyci¹gaæ inwestorów. Zaznacza siê d¹¿noœæ do utworzenia spójnego rynku,
pozbawionego ró¿nic wystêpuj¹cych jeszcze obecnie.
Zarysowana powy¿ej alokacja zasobów wydobycia i potrzeb w odniesieniu do gazu

ziemnego powinna stanowiæ podstawê do planowania polityki gazowej Polski.
Monitoring trendów energetycznych w œwiecie, szczególnie w pañstwach o wysokiej

kulturze technicznej, jest niezwykle istotnym narzêdziem w formu³owaniu w³asnych prog-
noz energetycznych. Dlatego pojawiaj¹ce siê informacje, projekty czy przysz³oœciowe plany
energetyczne, zwykle ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, powinny byæ uwa¿nie ana-
lizowane i obserwowane. Wówczas, byæ mo¿e, nie dosz³oby do zaskakuj¹cej Polskê sy-
tuacji, gdy podjêto ostateczn¹ decyzjê o budowie tzw. Gazoci¹gu Pó³nocnego (lub inaczej
Gazoci¹gu Ba³tyckiego). Trzeba przypomnieæ, ¿e plany budowy takiego gazoci¹gu by³y
przedstawiane przez stronê rosyjsk¹ i niemieck¹, na kolejnych œwiatowych kongresach
gazowych, linia przebiegu gazoci¹gu pojawi³a siê na mapach systemów przesy³owych ju¿
w 1999 r. Wówczas jednak analitycy z odpowiedzialnych ministerstw lub przedsiêbiorstw
nie dostrzegali tej informacji, albo te¿ bagatelizowali j¹, twierdz¹c ¿e ze wzglêdu na koszty
taki gazoci¹g nigdy nie bêdzie zbudowany. Podobnie dzieje siê z gazoci¹giem Nabucco
maj¹cym w projektach po³¹czyæ z³o¿a gazu ziemnego z Bliskiego i Œrodkowego Wschodu
(w tym z Iranu) z Europ¹, dok³adniej zaœ gazoci¹g ma byæ doprowadzony do granicy Austrii [7].
Tymczasem, jak dotychczas, jedyn¹ propozycj¹ Ministerstwa Gospodarki jest gaz z norwes-
kiego sektora Morza Pó³nocnego (1,3% udokumentowanych zasobów œwiatowych). Wydaje
siê, ¿e nie wymaga to g³êbszego komentarza.

Ale przejdŸmy do innej, daj¹cej powody do powa¿nego zastanowienia, informacji
dotycz¹cej tym razem partycypacji wêgla i gazu w wytwarzaniu energii elektrycznej w USA
[6]. Generowanie energii elektrycznej przy u¿yciu wysokosprawnych turbin gazowych ma
wiele niew¹tpliwych zalet. Budowa elektrowni gazowych wymaga mniejszych nak³adów
inwestycyjnych oraz znacznie krótszego czasu ni¿ przy zastosowaniu innych technologii.
Emisje zanieczyszczeñ do atmosfery s¹ o wiele ni¿sze ni¿ w energetyce opartej na wêglu —
45% mniej dwutlenku wêgla, 80% mniej tlenków azotu, bardzo niewielkie iloœci zwi¹zków
siarki (poni¿ej 20 ppm) oraz cz¹stek sta³ych i py³ów. Pomimo to w USA nastêpuje zwrot
w kierunku technologii czystego wêgla, jako preferowanego rozwi¹zania nastêpnej gene-
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racji. Prognoza Departamentu Energii USA (Annual Energy Outlook 2005, U.S. Dept. of
Energy) przewiduje, ¿e pocz¹wszy od roku 2020 zarysuje siê przewaga technologii wêglo-
wych w nowopowstaj¹cych elektrowniach (rys. 10). W wytwarzaniu energii elektrycznej

w USA, aktualnie wêgiel ma udzia³ — 51%, gaz ziemny — 17% oraz energia j¹drowa —
21%. Inne kraje zale¿ne od wêgla w produkcji energii elektrycznej to: Indie — 78%,
Chiny — 70%, Australia — 70% oraz Polska — 95%. Kraje te, tak¿e USA, posiadaj¹
równie¿ znacz¹ce zasoby wêgla kamiennego i brunatnego [5]. Argumentami na rzecz
reorientacji technologii energetycznych w kierunku wêgla s¹:
� wysokie ceny gazu ziemnego, które powiêkszaj¹ koszty operacyjne elektrowni lub

elektrociep³owni gazowych. Wed³ug Ÿróde³ amerykañskich na koszt ten w 90% wp³y-
waj¹ ceny dostawy gazu. Wykres na rysunku 11 ilustruje wzrost cen gazu na rynku
amerykañskim. Warto zauwa¿yæ prawie 3 krotny wzrost cen od 2001 r. Obecnie oko³o
260 USD/1000 m3 gazu. Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w USA wystarcz¹,
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Rys. 10. Udzia³ noœników energii w nowopowstaj¹cych elektrowniach w USA
�ród³o: Annual Energy Outlook 2005, U.S. Dept. of Energy

Fig. 10. Share of gas, coal and renewable in electric power station

Rys. 11. Ceny gazu ziemnego w USD/milion BTU
�ród³o: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005)

Fig. 11. Gas prices in US



wed³ug prognoz, jeszcze na okres oko³o 10 lat, i st¹d przewidywany zwrot w polityce
energetycznej w kierunku wêgla, technologii LNG, ewentualnie energetyki j¹drowej
w tym si³owni j¹drowych nowej generacji skojarzonych z wêglem. Zasoby perspek-
tywiczne Ameryki Pó³nocnej s¹ wiêksze, ale trzeba je odkryæ i udokumentowaæ. Wp³yw
na kszta³towanie siê cen gazu ma równie¿ dynamika gospodarki Chin, zdolnych przyj¹æ
prawie ka¿d¹ iloœæ surowców energetycznych (np. okres prosperity wêgla);

� szybka i ³atwa dostêpnoœæ do z³ó¿ wêgla usytuowanych na w³asnym obszarze pañstwowym.
Krótkookresowe zapasy wêgla s¹ magazynowane na terenie elektrowni;

� d³ugoœæ tras gazoci¹gów magistralnych stwarza powa¿ne zagro¿enie dla ci¹g³oœci do-
staw, wynikaj¹ce równie¿ z warunków terenowych i pogodowych. Podobne obawy
nasuwa „d³ugoœæ ³añcucha” w dostawach skroplonego gazu (LNG);

� chocia¿ u¿ycie gazu ziemnego jako paliwa turbinowego znacznie redukuje emisje CO2,
NOx, SO2 ( gazy cieplarniane) do atmosfery, to jednak ich nie eliminuje. Wprowadzenie
nowoczesnych technologii wêglowych, np. zintegrowanej gazyfikacji w kombinowa-
nym cyklu, obni¿a koszta procesu wychwytu CO2 na przyk³ad w warstwach porowatych;

� otwarcie siê pola dla optymalizacji gospodarki noœnikami energii lub paliwami. Pojawia
siê paleta technologiczna, a wiêc: technologie czystego wêgla, skroplony gaz ziemny
(LNG), produkcja paliw ciek³ych z gazu ziemnego (GTL — Gas To Liquid), ewentualnie
sprê¿ony gaz ziemny (CNG). Problem optymalizacji rodzajów Ÿróde³ energii zaczyna siê
zarysowywaæ w Wielkiej Brytanii, gdy¿ z³o¿a gazu ziemnego sektora brytyjskiego
Morza Pó³nocnego równie¿ wyczerpuje siê. Dyskutuje siê nad powrotem do energetyki
j¹drowej, buduje siê terminal LNG.
Sytuacja energetyczna USA jest w pewnej skali podobna do Polski, ale niew¹tpliwie

bêdzie wywiera³a istotny wp³yw na energetykê i handel paliwami w œwiecie, równie¿ po
obydwu stronach Oceanu Atlantyckiego.

I krótki komentarz do tego co napisano wy¿ej:
Polskie Ministerstwo Gospodarki jako rozwi¹zanie problemu dywersyfikacji dostaw

surowców i bezpieczeñstwa energetycznego kraju proponuje budowê gazoportu i gazoci¹gu
z Norwegii, oczekuj¹c na ewentualn¹ wspóln¹ i w¹tpliw¹ w przysz³oœci politykê ener-
getyczn¹ Unii ze wzglêdu na indywidualne interesy poszczególnych krajów UE dotycz¹ce
gazu ziemnego oraz politykê Gazpromu w tym zakresie. W dalszym ci¹gu brak jest, naszym
zdaniem, d³ugoterminowej, spójnej strategii, w zakresie modelu energetycznego Polski
opartego na wêglu i gazie ziemnym, gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo energetyczne.

Polska ma znaczny margines bezpieczeñstwa energetycznego w postaci zasobów wêgla
i w³asnych z³ó¿ gazu ziemnego. Brakuje natomiast racjonalnej polityki surowcowej i ener-
getycznej.
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Gas trade tendency in the world and Europe — actual and
future

Abstract

Will gas supply increase inline with gas demand, regionally and globally? Or could parts of the
world experience supply shortfalls, pushing up prices or prompting governments to take steps to force
demand into line with available supply? Or could productive potential grow faster than demand, with
gas bubbles, price declines and investment downturns paving the way for future gas supply shortages
as results?

In the paper are presented actual and future tendency in gas trade in the different region in the
world. The authors indicate at the differences between the producers and the consumers of gas, which
are connected with infrastructure of gas systems. They give also information about world gas reserves,
natural gas production by region and regional gas supply potential by 2030.
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